
Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Jylland 

Tirsdag 26.november 2013 1-3, 8000 Aarhus C 

Til stede: Kirsten og Tage Bai Andersen, Ida og Poul Holm Bangsgaard, Inger Bjørndal og Ole Frederik 

Nielsen, Finn og Ellen Juhl Christiansen, Jørgen Eriksen, Steen Fibiger, Arn O. Gyldenholm, Jessie E. Hansen, 

Birgit Hessellund, Henrik Holmboe, Frank Jensen, Knud Leth-Espersen, Christian Ludvigsen, Anni Lysmose, 

Inge Martaeng, Ole Mørk, Claudine Steensgaard Nielsen, Kirsten Holm Nielsen, Poul Gunder Nielsen, Dot 

Reinau, Lise Reinholt, Triloki Nath Sharma, Paul Smith, Irene Søndergaard, Leif Vestergaard 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Henrik Holmboe blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

2. Valg af referent: Irene Søndergaard 

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 21.noveember 2012. Referatet blev 

godkendt. 

5. Bestyrelsens beretning: Formanden Ellen Juhl Christiansen meddelte, at afdelingen nu har 86 

medlemmer. Formanden redegjorde derefter for, hvordan vi må bruge midler fra foreningen.  Der 

må bruges penge til porto og papir, traktementer i forbindelse med møder, max 3000,- til honorar 

til foredragsholdere og guider, men ingenting til transport og entreer. I det forløbne år har der 

været afholdt følgende arrangementer: 

Decembermødet bød på et causeri af lektor, cand mag, Johan Bender om Hack Kampmann – fra 

Viborg via Aarhus til Valby.  

I januar foredrag af førstebibliotekar, cand mag, Eva Vikjær om Emil Aarestrups breve og Rejsen til 

Carlsbad.  

I februar et foredrag af geolog, Inga Kofoed Andersen om Det rene vand. Et foredrag om benyttelse 

og beskyttelse af en begrænset ressource.  

På martsmødet hørte vi et foredrag af forstander ved Det Grønlandske Hus, cand mag, Svend Kolte 

titlen Kulturmøde i Arktis  

I april blev der arrangeret et teaterbesøg. Vi så forestillingen Verdensrum med Teater Rio Rose på 

Grønhøj Danseteater. Af praktiske grunde måtte vi dele arrangementet op, så introduktionen ved 

instruktøren og kunstnerisk leder, Tove Bornhøft, blev givet nogle dage før selve forestillingen. Ikke 

den bedste løsning, men den, der var praktisk mulig. 

Senere i april et foredrag af lektor, cand mag, Henrik Holmboe om Harald Blåtands runesten og 

indskriften på den – ”Danmarks riges Dåbsattest”.  

Maj måned var uden møde. 

I juni arrangerede vi en udflugt i anledning af, at Århus var vært for udstillingen Sculpture by the 

Sea. Cand. Psyk & exam.art. psykolog Leif Vestergaard  gav os en introduktion til udstillingens mest 

interessante værker. Bagefter kunne man gå langs stranden eller sejle tilbage til Marselisborg havn. 

Turen sluttede ved Marselisborg havn. Turen foregik i strålende solskinsvejr. 

I september 2013 lagde vi ud med et foredrag af professor, dr.theol og tidligere vicerektor på 

Tantur (ved Betlehem), Knud Jeppesen med titlen: Religionerne i Det Hellige Land – med særligt 

henblik på kristendommen.  



I oktober havde vi i anledning af 200-året for Søren Kiergegaards fødsel engageret mag.art 

Flemming Houe til at holde et foredrag med titlen: Søren Kierkegaard – Hvem var han og hvad 

skrev han? 

6.  Plan for kommende aktiviteter. Formanden nævnte et kommende arrangement, onsdag 22/1 med 

professor Per Bilde om "Kristendommens tilblivelse - en ny hypotese". Derefter gled mødet over i 

en diskussion af forslag til kommende møder. Følgende emner kom i forslag: Niels Bohr, Karin 

Michaelis, Elise Constaqntin Hansen, besøg på Stenomuseet, Odin teatret, ulve på Naturhistorisk 

Museum og evt. nationalpark Thy. 

7. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag. 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Anni Lysmose var på valg, men ønskede ikke genvalg. Tak til 

Anni for hendes arbejde med Seniorklub-brevet! 

Leif Vestergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

9. Valg af suppleant for 1 år. Paul Smith blev valgt. 

10. Eventuelt. Intet. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

Irene Søndergaard, refefrent  Henrik Holmboe, dirigent 

 


